До Дзержинського районного суду міста
Харкова
61202, м. Харків, пр-т Перемоги, 52-В
Заявники: Бессонов Віталій Анатолійович,
16.04.1978 р. н., який мешкає за адресою: 61103,
м. Харків, вул. Деревянка, буд. 24-А кв. 33
Бессонова Юлія Сергіївна, 30.04.1985 р.н.,
яка мешкає за адресою:61204, м. Харків, пр-т. Л.
Свободи, 36-А, кв. 23

Заява
про розірвання шлюбу подружжям, що мають дітей
(в порядку ч. 3 ст. 234 ЦПК України)

19 липня 2003 року ми, Бессонов Віталій Анатолійович та Бессонова Юлія
Сергіївна, уклали шлюб, що пiдтверджується Свiдоцтвом про реєстрацiю шлюбу № 1012.
Через рiк пiсля нашого одруження, а саме 30 липня 2004 року, у нас народилася дитина,
Бессонов Сергій Віталійович, що пiдтверджується копiєю Свiдоцтва про народження серії
І-ВЛ № 284746, виданим 17 серпня 2004 року міським відділом реєстрації цивільного
стану № 3 Харківського обласного управління юстиції, запис № 3040 від 17 серпня 2004
року.
Спільне життя у нас не склалося. Зберегти сім'ю не вдалося, навіть дитина не
посприяла цьому. Ми переконалися, що маємо абсолютно різні погляди на життя, тому в
наших інтересах та інтересах нашої дитини ми вирішили розірвати шлюб.
Ми домовилися, що наш син Бессонов Сергій Віталійович проживатиме разом з
батьком – Бессоновим Віталієм Анатолійовичем, а його мати Бессонова Юлія Сергіївна
буде брати участь у вихованні сина і до досягнення ним повноліття щомісяця надавати
матеріальну допомогу для забезпечення умов його життя. Наші домовленості закріплені в
договорі між батьками про сплату аліментів та участь батьків у вихованні дитини.
Нотарiально засвiдчена копiя цього договору додається до заяви.
Враховуючи те, що ми не збираємося відновлювати сімейні відносини, керуючись,
ст.ст. 109, 157, 160 СК України, ст.ст.3, 118-120, ч. 3 ст. 234 ЦПК України, ПРОСИМО:
1. Розірвати шлюб, зареєстрований 19 липня 2003 року міським відділом реєстрації актів
громадянського стану № 1 Харківського обласного управління юстиції, запис № 1012, між
нами: Бессновим Віталієм Анатолійовичем та Бессоновою Юлією Сергіївною.
2. Витрати, пов'язані з розірванням шлюбу, покласти на Бессонова В. А.
Додаток:
1. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу № 1012 від 19.08.2003 року.

2. Копія свідоцтва про народження сина, серії І-ВЛ № 284746 від 17 серпня 2004 року.
3. Нотаріально завірена копія договору між Бессоновим В. А. та Бессоновою Ю. С.
4. Квитанція про сплату судового збору.

Бессонов В. А.

Бессонова Ю. С.
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